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Petrobras volta a baixar gasolina
A Petrobras anunciou a redução de 0,94% no preço da gasolina
comercializada em suas refinarias. A partir de hoje, o combustível
passará a custar R$ 1,9426 por litro.
A estatal mantinha o preço do litro da gasolina em R$ 1,9611 desde o
dia 18 de julho.
Leia mais
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Reforma da Previdência não está morta e deve voltar à cena após as eleições
O governo federal está esperançoso com a possibilidade de Geraldo
Alckmin, do PSDB, se fortalecer nas eleições com o apoio do centrão. Não
por apreço da cúpula governista aos tucanos, que não desejam vincular a
imagem à do presidente Michel Temer, por considerá-la “tóxica” — e isso,
como era de se esperar, desagrada os emedebistas.
O único desejo do Palácio do Planalto é aprovar a Reforma da Previdência
depois das eleições.
Leia mais
“Surto de sarampo somente será bloqueado com vacinação”
O ano mal havia começado e uma notícia já chamava a atenção. Em
meados de fevereiro, o estado de Roraima notificava ao Ministério da
Saúde (MS) a suspeita de um caso de sarampo em uma criança
venezuelana, de um ano de idade, não vacinada, que apresentava febre,
manchas avermelhadas pelo corpo, tosse, coriza e conjuntivite.
Pouco tempo após a suspeita ter sido confirmada por análise laboratorial,
a doença se espalhara pelo estado: os dados do MS mostram que, até 17
de julho, já são 414 notificações, sendo 216 confirmações. Outros 160
casos permanecem em investigação.
Leia Mais
Especialista diz que INSS não pode cobrar devolução por desaposentação
Segurados que entraram na Justiça e conseguiram a desaposentação podem
ter que devolver o dinheiro ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A Advocacia-Geral da União (AGU) informou que apenas quem recebeu o
benefício após decisões provisórias (tutela antecipada) irá, “eventualmente, a
depender de decisão judicial, devolver” os valores.
Leia mais
TST retoma sessões de julgamento a partir de 1º de agosto
O Tribunal Superior do Trabalho retomará, a partir do dia 1º de agosto (quarta-feira), as sessões de julgamento dos
órgãos judicantes. O semestre judiciário será aberto às 14h30 em sessão extraordinária do Órgão Especial.

